
 
 
 
A les famílies dels alumnes que cursan 1r de primària i als canvis d'instrument 

 
FORMALITZACIÓ CONTRACTES PLIAS  MES DE SETEMBRE 

Explicació organitzativa   al   pati del centre ( 15 minuts) 

Una persona per família mantenint  distància seguretat 1’5 metres i dur mascareta. 

La familia pot venir el dia més convenient entre el 2 i el 3 de setembre. 

Aclariment de dubtes amb el personal de Musicasa 

 

 DIMECRES 2 setembre DIJOUS 3 de setembre 

TAULA 1 Contractes PLIAS: Violoncels(9) i Contrabaix (2) 
Col·laboració AFA:  Sra  Sandra 

Contractes PLIAS: Violoncels(9) i Contrabaix (2) 
Col·laboració AFA: Sra  Sandra 

TAULA 2 Contractes PLIAS: Clarinet (5), Saxo (3), Trombó de vares (4) i Trompa (1) 

Col·laboració AFA:  Sra Anabel 

Contractes PLIAS: Clarinet (5), Saxo (3), Trombó de vares (4) i 

Trompa (1) 

Col·laboració AFA: Sra  Anabel 

TAULA 3 Contractes PLIAS: Piano (5), Percussió (4), Flautes travessera. (3 Canvis 3r 

EP) 

Col·laboració centre: Sr Marc Torres 

Contractes PLIAS: Piano (5), Percussió (4), Flautes travesseres. (3 

Canvis 3r EP) 

Col·laboració centre: Sr Marc Torres 

TAULA 4 Contractes Violins (12) 

Col.laboració Musicasa Sra Purificación  

Contractes Violins (12) 

Col.laboració Musicasa Sra Purificación  

 

Gel hidroalcohòlic 

Cadires prèviament col·locades i desinfectades 

 
 



 
 
 
 
 

PROGRAMA DE LLOGUER D’INSTRUMENT ALUMNAT SON SERRA (PLIAS): 
-Amb l’objectiu de facilitar a les famílies la gestió de lloguer, l’adquisició de l’instrument més adequat, assegurar  la recepció de l’instrument el  10  de setembre i 
oferir unes condicions de lloguer més ventajoses per les famílies del centre, el centre i AFA SON SERRA ofereixen a les famílies que ho desitgin la possibilitat 
d’inscriurer-se al “Programa de lloguer d’instruments  per alumnat Son Serra (PLIAS) 20-21”.  
Aquest programa compta amb el consentiment de la Conselleria d’Educació i Cultura , la col·laboració de l’AFA i l’aprovació del Consell Escolar. 

-REUNIÓ PRESENCIAL INSCRIPCIÓ AL PLIAS (Recomanable però voluntaria)  Només per a tot l’alumnat que s’incorpora al PLIAS per primera 
vegada. Els que ja tenen contracte PLIAS NO han de venir a aquesta reunió. 
- Els dies 2 i 3 de setembre ( 17.00 a 19.00), amb la col.laboració de l’AFA, es formalitzaran els contractes de lloguer d’instrument a l’escola 

- Documentació necessària a presentar AFA Son Serra (Còpia DNI; Còpia número de domiciliació bancària; Còpia darrera nòmina).  
- Les famílies que no disposin  d’una nòmina podran  optar a al Fons d’Instruments del Centre presentant una  còpia del darrer exercici de la declaració de la 
renta. 
ESPECIFICACIONS: 

-Tots els pagaments de lloguer d’instrument  es realitzaran per domiciliació bancària. 

-AFA Son Serra només recollirà i entregarà al centre  els contractes degudament complimentats. Posteriorment MUSICASA recollirà els contractes al centre. 

-Els contractes NO disposen d’ assegurança per a cada instrument. Existeix la possibilitat de contractar d’assegurança a tot risc. Casablancas.com 

-Una vegada formalitzat el contracte i entregat l’instrument a l’alumne, la comunicació sobre qualsevol situació referent al contracte i estat de l’instrument serà via directa família i MUSICASA. En cap                              

cas ni el Centre ni AFA Son Serra tenen la responsabilitat d’actuar com a intermediaris. 

-La responsabilitat d’avisar a les famílies que no paguin el lloguer serà de MUSICASA, qui activarà els seus serveis jurídics amb l’objectiu de resoldre la situació de morositat. 

Serà la empresa la que decidirà quins contractes s’admeten i quins no 

A la reunió d’adjudicació d’horaris (10 de setembre. Veure hora al següent requadre) s’entregarà  als alumnes: 
- Instrument corresponent a la seva especialitat instrumental (Només per alumnes inscrits al PLIAS) 
- Horari individual de totes les assignatures d’ensenyaments de música i compromís educatiu. (documentació) 

 
 

PALMA A 31 D’AGOST DE 2020 
EQUIP DIRECTIU SON SERRA 


